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Rotterdam, 12 maart 2015

Betreft: advies oproep hervatting onderhandelingen CAO Wsw

Geacht college,
Wsw-adviesraad Rotterdam heeft op 27 februari 2015 de stand van zaken rondom de
CAO Wsw besproken.
Onze gemeente heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op een goed functionerende en
betaalbare Wsw. Het beleid is met name gericht op doorstroom van SW-medewerkers naar
de reguliere arbeidsmarkt. Dit beleid vraagt van medewerkers binnen de Wsw dat ze breed
en flexibel inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.
Dat vergt persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers. Bij dit slagvaardig en
kostenbewust beleid past ook het creëren van voldoende draagvlak onder de medewerkers.
In een CAO kunnen afspraken gemaakt worden over een pakket aan arbeidsvoorwaarden
die beter aansluiten op de gevraagde flexibiliteit en maatwerk van medewerkers.
De laatst gesloten CAO had een looptijd van 1 december 2012 tot 1 januari 2014.
Vakbonden willen daarom al langere tijd onderhandelen over een nieuwe CAO. De VNG
wijst dit aanbod echter structureel af en geeft aan er geen behoefte aan te hebben het
gesprek aan te gaan.
De gemeenten hebben in september 2014 voor gemeenteambtenaren een nieuwe CAO
afgesloten. De groep kwetsbare burgers werkzaam binnen de Wsw hebben nog steeds geen
nieuwe CAO. De VNG heeft aangegeven pas op de plaats te willen maken.
Door de houding van de VNG dreigt er binnen het werknemersbestand van onze gemeente
een tweedeling te ontstaan. Ambtenaren met een nieuwe CAO en WSW-medewerkers
zonder nieuwe CAO. Deze tweedeling past niet bij goed werkgeverschap.
WSW-adviesraad Rotterdam vraagt het college, om samen met de andere drie grote
steden binnen de G4, de VNG op te roepen per direct de onderhandelingen met de
vakbonden te starten om te komen tot een nieuwe CAO.

Met vriendelijk groet,

Dhr. Michael de Gelder
voorzitter WSW-adviesraad Rotterdam

